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OL Toten-Troll 

- stiftet 8. november 1949 - 

Ny hovedsponsor: 
OL Toten-Troll har fått Totens Sparebank som ny hovedsponsor i 2011. 
Alle må regne med en liten "syjobb" på sine klubbjakker i nær fremtid. 

 
Per vil komme med nærmere informasjon etter hvert. 
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 Medlemsblad for OL TOTEN-TROLL 
stiftet 8. november 1949 
 
http://www.toten-troll.no 
 
Redaktør Nils Harald Staff 
hstaff@online.no 

Redaktøren ønsker innlegg til neste nummer 

Nyttige internettadresser: 
 

OL Toten-Troll   www.toten-troll.no 
Totenåsløyper   www.totenasloyper.no 
Mjøs-O    www.mjoso.com 
Norges Orienteringsforbund www.orientering.no 

Kontaktpersoner i OL Toten-Troll 

Funksjon  Tlf Epost 

Leder Sjur Gjestvang 61163735 sjurgjes@bbnett.no 

Nestleder/sekretær Mari Hernandez 90028220 ecuatur@online.no 

Kasserer Nils Harald Staff 97114033 hstaff@online.no 

Oppmann Ingrid Ravnan 61193730 iravnan@online.no 

Trening/instruksjon Rolf P. Mo 97097299 rolfpmo@online.no 

Teknisk Svein Solerød 61163391 svesoler@online.no 

Finans Per Y. Steinsholt 61163415 per@steinsholt.net 

Trim Ola Brox 61164907 ola.brox@bluezone.no 

Hytte Hans Stabbetorp 61163820 hans@tals.no 

PR Nils Harald Staff 97114033 hstaff@online.no 

Materialforvalter Vanja Staff 61161979 vstaff@online.no 

Mjøs-O-kontakt Onno Verberne 91555817 onno.verberne@online.no 

OL TOTEN-TROLL 

Org.nr.: 986 571 000 
 
 
 
 

 
32774986571000 

 
Gi din Grasrotandel til OL TOTEN-TROLL! 

 
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller en forening 

som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. 
 

Vi oppfordrer deg til å støtte oss i OL TOTEN-TROLL! 
 

Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til laget eller foreningen (gjelder ikke Extra og Flax). 
Grasrotandelen går ikke ut over innsatsen eller premien din. 

 
Mer informasjon på www.grasrotandelen.no.  
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 
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TRENINGSLØP 2011 
  

 
 

Reserve:  Mari H. Gabrielsen 

 

MANNSKAPSLISTE TT-KARUSELL 2011 

 

 

Dato Kart Type løp Merket fra Arrangør 

  
26. april Hveemsåsen Treningsløp Skreia u-skole Per Y. Steinsholt  

3. mai Hveemsåsen, kort-
distanse 

TT-karusell Bilitt Ola Brox 

10. mai Starum Treningsløp Bilitt Kristine Sollien Flaskerud/
Trond Flaskerud 

24. mai Skumsjøen TT-karusell Breiskallen Ingrid/Onno 

25. mai Lensbygda øst Aries Cup Fv 73, Lindholm 
Lensbygda 

Svein Solerød 

31. mai Lensbygda øst TT-karusell Fv 73, Lindholm 
Lensbygda 

Svein Solerød 

7. juni Hveemsåsen Treningsløp  Skreia u-skole Bjarte Lindstad 

14. juni Myrsjøen/Laupen TT-karusell Fv 73, Lindholm 
Lensbygda 

Rolf P. Mo 

21. juni Raufosskogen Treningsløp Raufoss Sentrum Eivor Stensrud RIL 

         

9. aug Flyplassen Bedriftsløp Hedmark 

Bedriftsidrettskrets 

Rv4,Bruflat mellom 
Eina og Reinsvoll 

Hans A Tingvold/RIL 
  

16. aug Enge Store Treningsløp Kapp skole Vanja Staff 

23. aug Raufoss TT-karusell Raufoss Sentrum Sigurd Ravnan 

24. aug Flyplassen 
  

Aries-Cup Bruflat Gjø-Vard 

30. aug Flyplassen, Klubb-
mesterskap 

TT-karusell Rv4,Bruflat mellom 
Eina og Reinsvoll 

Terje Ruttenborg 

6. sept. Lensbygda øst TT-karusell Lindholm Anders Sollien 

13. sept Starum, klubbmes-
terskap 

Sprint Bilitt Sjur Gjestvang 

20. sept Hveemsåsen 
start 17.30 

 Treningsløp Skreia u-skole Nils Harald Staff 

Dato Mannskap 

3. mai Svanhild Steinsholt, Tone Brox 

24. mai Ingrid/Onno 

31. mai Halldis Solerød 

14. juni Vanja Staff 

23. august Ingrid 

30. august (klubbmesterskap) Harald Rognlien 

6. september Per Y Steinsholt 



 4 

 

 



 5 

 

 



 6 

 

Historikk Toten-trimmen 

Beskrivelsen bygger på det vi har av skriftlige kilder; tur-o-poser med beskrivelse av opplegg, 
referater, årsplaner, årsmeldinger og register over deltakere. 

Familieorientering (1969-) 

Første gang turorientering ble prøvd ut i Toten-Troll, var i 1969, altså 20 år etter at laget ble  
stiftet.  

I styrereferat fra april 1969 står det at det kom opp et forslag (fra Martin Haarstad) om Familie-
orientering på Totenåsen. Det ble enighet om å gjøre et forsøk i liten målestokk. I beskrivelsen 
av opplegget til deltakerne, er turorienteringen gitt navnet Toten-trimmen. Martin Haarstad og 
Arne Ek Brynilsen fikk ansvaret for gjennomføringen. 

Det ble dette første året satt ut 13 poster i allmenningslodd nr. 4 på Totenåsen, med utgangs-
punkt fra Torsætra. Kartet ble kalt Hommersjø og dekker et litt større område enn det som i dag 
dekkes av kartet Skjellungshøgda. Kartet og kontrollkortet kostet til sammen 2 kr for voksne og 
1 kr for barn. Etter sesongen, som begrenset seg til månedene juli og august, ble det levert inn 
kontrollkort fra 20 deltakere som hadde tatt alle postene. 

Ut fra styrereferater ble det også planlagt Familieorientering – Toten-trimmen i 1970 og 1971, 
men her mangler vi beskrivelse av opplegget. Vi har likevel en muntlig beskrivelse av opplegget 
i 1971. Da ble det brukt allmenningskart over lodd 3 og over lodd 4-5, der det ble satt ut inntil 
30 poster. I styrereferater står det at en vil bruke ”det nye Toten-kartet”, i målestokk 1 : 50 000. 

Toten-trimmen (1973-) 

Etter denne spede begynnelsen kom Toten-trimmen i gang for fullt i 1973 – og har vært  
arrangert hvert år siden.  

Det ble i 1973 satt ut 50 poster; 25 poster var lagt på OL Toten-Trolls o-kart nr. 1, Fredrikstad, i 
området Røyse, Vinsåsen, Bjerkengen, Gransmarka, Myrsjøen, Sønstebysetra, med Syljulia 
som sentrum. Disse postene stod ute i mai, juni og juli. Postene ble så ble flyttet til nytt terreng 
og nytt kart, i området Laupendsetra, Anfinnsetra, Hongsetra, Oksbakken, med Tjuvåsen som 
sentrum. Disse postene stod ute i august, september og oktober. Opplegget kostet 10 kr + 3 kr 
for ekstra kontrollkort. 

Det har hvert år siden (i alle fall fra 1979) blitt satt ut 60 poster på ulike kart. For å komme tid-
ligst mulig i gang på forsommeren, har det blitt brukt kart nede i bygda, men ellers har Toten-
åsen alltid vært hovedarenaen for turorienteringen. 

I 1973 ble det for første gang valgt en egen Trim-komité til å ta seg av Toten-trimmen. Den 
første lederen av komiteen var Arne Ek Brynilsen. Senere har Simen Bleken og Torfinn Staff 
ledet komiteen i mange år. 

I arkivet vårt (plassert på Dokumentasjonssenteret til Toten Økomuseum, Kapp melkefabrikk) 
har vi opplegget for 1969 og komplette tur-o-poser for alle sesonger fra og med 1979 (bortsett 
fra 1984).  

Kartene har gjennomgått en rivende utvikling.  
Kartet i 1969 var i målestokk 1 : 25 000, med 10 m ekvidistanse og tegnet i 3 farger (brunt, 
svart, blått). Allmenningskartene som ble brukt i 1971, var i målestokk 1 : 50 000 (tidligere  
utgaver (?) av disse ble brukt som grunnlag for kartet til NM i 1956, i målestokk 1 : 25 000, med 
10 m ekvidistanse, trykt i sort/hvitt). OL Toten-Trolls o-kart nr. 1, som ble brukt til tur-
orienteringen i 1973, var i målestokk 1 : 20 000, med 5 m ekvidistanse og i 3 farger. I dag er 
kartene tegnet på data, oftest i målestokk 1 : 10 000, med 5 m ekvidistanse og i 5 farger. 
Postene var til å begynne med og fram til og med 1991 tegnet eller trykt direkte på kartet.  
Deretter ble postene tegnet på et kart og kopiert i sort/hvitt. Da måtte deltakerne selv tegne 
postene inn på kartene ut fra disse kopiene. Fra 2006 har kartene med poster blitt skrevet ut på 
data. 

Kontrollkortet har stort sett vært det samme, med postnummer, postbeskrivelse og plass til å 
klippe med tengene som henger på postene. Kontrollkortet i 1969 var et vanlig startkort (i  
konkurranseorientering) der det på hver post ble benyttet et stempel som fantes på postene. 
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Kravene til gull-, sølv- og bronsemerke har endret seg gjennom årene. 
I årene fram til og med 1988 ga de ulike postene fra 3 til 15 poeng – etter vanskelighetsgrad og 
avstand fra nærmeste utgangspunkt. I 1973 ga de 50 postene til sammen 440 poeng. Da det ble 
60 poster, ga disse til sammen rundt 550 - 600 poeng.  
Kravet til gull var 85 % av maksimal poengsum, kravet til sølv var 50 % og kravet til bronse 25 %. 

Fra og med 1989 er det antall poster som bestemmer kravet til gull, sølv eller bronse. 
Fra 1989 (totalt 60 poster): gull 55 poster (92 %), sølv 45 poster (75 %), bronse 35 poster (58 %). 
Fra 1994 (totalt 60 poster): gull 55 poster (92 %), sølv 40 poster (67 %), bronse 25 poster (42 %). 
Fra 1998 (totalt 60 poster): gull 53 poster (88 %), sølv 40 poster (67 %), bronse 25 poster (42 %). 
2010 (totalt 70 poster): gull 60 poster (86 %), sølv 45 poster (64 %), bronse 30 poster (43 %).  
 
Etterlysning 
Jeg savner altså fortsatt noe skriftlig dokumentasjon om opplegg sesongene 1970, 1971 og 1972. 
Det som kunne vært interessant er årsmeldinger/årsberetninger og tidlige utgaver av Troll-Tidende 
fra denne tiden. Men aller helst skriv med informasjon om ev. opplegg disse sesongene. 
Hadde også vært moro om noen har oppleggene for 1973-1978 og for 1984. 
Det gjør ikke noe om det er brukte/slitte kart. 
Gleder meg til forhåpentligvis positiv respons på noe av dette. 
 
Ola 
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Returadresse: Nils Harald Staff, Fodstadgutua 96, 2850 Lena 

 

Siste side 
 

Gratulerer: 
 

Rolf P. Mo 40 år 8. mars 
 

Arne Schjønsby 60 år 16. mars 
 

Mari Hernandez Gabrielsen 50 år 29. april 
 
 
 
 

Vi sees på o-løp !! 

 
 

 

B 


